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APRESENTAÇÃO

   A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA/CE), através da Secretaria Executiva de 
Políticas de Saúde (SEPOS), por meio da Coordenadoria de Políticas de Assistência 
Farmacêutica (COPAF), com apoio da Célula de Gestão de Logística de Recursos Biomédicos 
(CELOB) e a Célula de Execução de Compras de Recursos Biomédicos (CECOB), vem por meio 
dessa Nota Informativa orientar aos serviços de saúde quanto ao desabastecimento dos 
medicamentos da Saúde Mental - Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - 
CEAF
 
CONSIDERAÇÕES

   Considerando que o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é uma 
estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da garantia 
da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado 
estão definidas em PCDT publicados pelo Ministério da Saúde. Deve-se ressaltar que a 
solicitação destes medicamentos necessita de um Laudo de Medicamento Especializado (LME) 
e exames específicos para solicitação de medicamentos a serem avaliados de acordo com os 
critérios de inclusão e exclusão. O CEAF é regulamentado pelas Portarias de Consolidação 
GM/MS Nº 2 de 2017 (ANEXO XXVIII) e Nº 6 de 2017 (Artigo 535 ao 552), cuja origem é a 
Origem é a Portaria MS/GM 1.554/2013.

   Considerando que os medicamentos do CEAF são divididos em 3 grupos de financiamento. 
Especificamente os medicamentos do Grupo 1A são aqueles que têm aquisição centralizada 
pelo Ministério da Saúde (MS) e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito 
Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e 
dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do CEAF.

   Considerando que os medicamentos destinados ao tratamento dos agravos da Saúde Mental - 
Clozapina, Olanzapina, Quetiapina e Ziprasidona - pertencem ao grupo 1A.
   
   Considerando que esses medicamentos estão contemplados nos seguintes PCDTs e suas 
respectivas portarias:  Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Esquizofrenia, aprovado pela 
Portaria nº 364, de 9 de abril de 2013;  Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Transtorno 
Esquizoafetivo, aprovado pela Portaria conjunta nº 07, de 14 de maio de 2021 e  o Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I, aprovado pela Portaria 
nº 315, de 30 de março de 2016;

   



Nota Informativa

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Av. Almirante Barroso, 600, Praia de Iracema
CEP: 60060-440 – Fortaleza, Ceará – Fone: (85) 3101-5123

Desabastecimento dos medicamentos Saúde 
Menta l  -  Componente  Espec ia l i zado  da 
Assistência Farmacêutica - CEAF

10 de janeiro de 2022 | Nº 04

   Considerando a  situação dos itens acerca das Atas de Registro de Preços (ARP), que foram 
abertas pela SESA,  para manutenção permanente de ARP dos medicamentos do Grupo 1A, já 
que a SESA vem verificando a necessidade de abertura de processos licitatórios, devido  as 
constantes rupturas no abastecimento por parte do MS dos medicamentos do referido grupo que 
é de sua responsabilidade o financiamento e a aquisição centralizada, verificou-se a existência 
de ARP vigente para alguns itens dos medicamentos da Saúde Mental do CEAF.

INFORMAÇÕES 
   Situação atual de abastecimento: 

   Clozapina 100 mg: o quantitativo aprovado pelo MS para o trimestre foi de 513.720 
comprimidos, com apenas 99.270 comprimidos distribuídos pelo MS, ficando 414.450 
comprimidos pendentes de entrega. O motivo da pendência apresentado pelo MS foi que o 
processo de aquisição está sendo finalizado e que a previsão da entrega da quantidade 
pendente seria da 1ª quinzena de novembro, o que  ocorreu no dia  26/11/2021.

   Clozapina 25 mg: o quantitativo aprovado pelo MS para o trimestre foi de 27.090 comprimidos,  
e até o momento nada foi entregue. O motivo da pendência apresentado pelo MS foi que o 
processo de aquisição está sendo finalizado e que a previsão da entrega da quantidade 
pendente seria da 1ª quinzena de novembro, o que  ocorreu no dia  26/11/2021.

   Olanzapina 10 mg: o quantitativo aprovado pelo MS para o trimestre foi de 271.560 
comprimidos,  e até o momento nada foi entregue.  A previsão inicial da entrega  seria na 2ª 
quinzena de outubro, o que não ocorreu e agora encontra-se agendado para o dia 29/11/2021, 
conforme comprovação no Anexo Pedido 371137,. A entrega foi realizada no dia 26/11/2021.

   Olanzapina  5 mg: o quantitativo aprovado pelo MS para o trimestre foi de 111.810 
comprimidos, e até o momento nada foi entregue.  A previsão inicial da entrega  seria na 2ª 
quinzena de outubro, o que não ocorreu e agora encontra-se agendado para o dia 29/11/2021 
conforme comprovação no Anexo Pedido 371137. A entrega foi realizada no dia 26/11/2021.

   Quetiapina 100 mg:  o quantitativo aprovado pelo MS para o trimestre foi de 399.570 
comprimidos, sendo  244.200 comprimidos já distribuídos pelo MS, ficando 155.370 
comprimidos pendentes de entrega.   A previsão inicial da entrega  era  para  2ª quinzena de 
novembro e encontrava-se agendado para o dia 25/11/2021. A entrega não foi realizada no dia 
26/11/202, tendo  uma nova previsão de entrega para a 2ª quinzena de janeiro de 2022.
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   Quetiapina 200 mg: o quantitativo aprovado pelo MS para o trimestre foi de 248.730 
comprimidos, com  152.010 comprimidos já distribuídos pelo MS, ficando 96.720 comprimidos 
pendentes de entrega. O motivo da pendência apresentado pelo MS foi que o processo de 
aquisição está sendo finalizado e que a previsão da entrega da quantidade pendente seria na 2ª 
quinzena de novembro,  o que não ocorreu, tendo  uma nova previsão de entrega para a 2ª 
quinzena de janeiro de 2022.
   
   Quetiapina 25 mg: o quantitativo aprovado pelo MS para o trimestre foi de 503.940 
comprimidos, com apenas 145.590 comprimidos distribuídos pelo MS, ficando 358.350 
comprimidos pendentes de entrega. O motivo da pendência apresentado pelo MS foi que o 
processo de aquisição está sendo finalizado e que a previsão da entrega da quantidade 
pendente seria na 2ª quinzena de novembro,  o que não ocorreu, tendo uma nova previsão de 
entrega para 2ª quinzena de janeiro de 2022.

   Quetiapina 300 mg: o quantitativo aprovado pelo MS para o trimestre foi de 1.130 
comprimidos, que foram todos entregues, não restando pendência de entrega.

   Informamos que foi realizada análise das informações de abastecimento, dos instrumentos 
legais de compra, do escalonamento, da possibilidade de substituição e criticidade dos itens 
junto à Coordenadoria de Saúde Mental, Álcool e outras drogas (COPOM/SEPOS/SESA), e em 
virtude do tempo para realizar aquisição imediata, foi encaminhado para compras os 
medicamentos Clozapina 25 mg e Quetiapina 200 mg, como estratégia para mitigar as faltas. O 
processo de compra foi realizado através dos processos de compra de 10.000 comprimidos do 
medicamento Clozapina 25 mg foi realizado diante da Ordem de Compra 72751/2021, Nota de 
Empenho 51850 e entregue em 10/12/2021 mediante Nota Fiscal 268322 ao Centro de 
Distribuição SESA. A distribuição foi realizada ainda no mês de dezembro garantindo o 
abastecimento satisfatório.  

   O processo de compra de 84.990 comprimidos do medicamento Quetiapina (hemifumarato) 
200 mg foi realizado diante da ordem de compra 72766/2021, Nota de Empenho 51856 e 
entregue em 28/12/2021 mediante Nota Fiscal 184907 ao Centro de Distribuição SESA que  
iniciou a distribuição do item em 05/01/2022 conforme calendário de distribuição para todo o 
território do Estado do Ceará garantindo um abastecimento de 90% da demanda do mês 
corrente. 
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   Reforçamos que os medicamentos da Saúde Mental que estão com problemas de 
abastecimento são do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF, e não 
os medicamentos da Assistência Farmacêutica Básica - AFB e Assistência Farmacêutica 
Secundária  - AFS.      

   Esta Coordenação encontra-se à disposição para informações adicionais, por meio do seguinte 
endereço eletrônico copaf.sesa@gmail.com.

ELABORAÇÃO
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